สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
ของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)

ประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม 2,3 โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ
กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดย นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)
นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ เลขานุการบริษัท แนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และนายทะเบียนผูตรวจ
นับคะแนนการลงมติ ที่เขาประชุมดังนี้
กรรมการเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายประกิต
นายสรรเสริญ
ร.ศ. มานพ
นายเดช
นายบรรยง
นายเอกสิทธิ์
นายวิฑูรย
นายสุพล
นายชนินท
นางพนิดา
นายกวิน
นายกษมา
นางกมลวรรณ

ประทีปะเสน
วงศชะอุม
พงศทัต
บุลสุข
พงษพานิช
โชติกเสถียร
วองกุศลกิจ
วัธนเวคิน
วองกุศลกิจ
เทพกาญจนา
วองกุศลกิจ
บุณยคุปต
วิปุลากร

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการของบริษัทฯ มี 13 คน เขาประชุมครบทุกคน
ผูบริหารเขาประชุม
1.

น.ส.กนกวรรณ ทองศิวะรักษ

เลขานุการบริษัท ทําหนาที่จดบันทึกการประชุม

ผูสอบบัญชี และผูแทนผูสอบบัญชีรวมสังเกตการณการตรวจนับคะแนน
1.
2.

น.ส.วรรณาพร จงพีรเดชานนท
น.ส.วิลาวัลย สีออน

นายทะเบียนผูตรวจนับคะแนนการลงมติ
1. น.ส.วรรษวีร คุณธีรประเสริฐ
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

เลขานุการบริษัท แจงขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับการประชุมที่ผูถือหุนควรทราบ ดังนี้













ประธาน จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดกอนการลงมติทุกวาระโดยเปดเผย
ผูถือหุนสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามประเด็นสําคัญในที่ประชุมโดยการแจงชื่อของทานตอที่ประชุม โดย
ประธานกรรมการ กรรมการ และผูบริหารจะตอบคําถามในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของอยางครบถวน
หนึ่งหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียง กรรมการ หรือผูบริหารที่เปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสียพิเศษกับวาระใด
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเปนงดออกเสียง
บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนาเปนเวลา 90 วัน ถึงวันที่ 31 มกราคมของทุกป ในป
นี้ไมมีผูถือหุนเสนอวาระลวงหนา
เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนการลงมติ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระทั้งที่ เห็นดวย ไมเห็นดวย
และงดออกเสียง โดยเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเพื่อนําสงใหนายทะเบียน
นําไปหักออกจากจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดดวยระบบคอมพิวเตอร ผลตางของจํานวนดังกลาวจะ
ถือวาผูถือหุนลงมติเห็นดวย ซึ่งเจาหนาที่จะเก็บบัตรที่เห็นดวยเพื่อนํามาตรวจสอบความถูกตองในลําดับถัดไป
สําหรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมเพิ่มหลังจากเปดประชุม บริษัทฯ จะนับจํานวนเพิ่มเฉพาะวาระที่ยังไมไดเก็บ
บัตรลงคะแนน
ผูถือหุนทานใดมีความจําเปนไมสามารถอยูรวมประชุมครบทุกวาระ กรุณาลงมติใหครบทุกวาระและคืนบัตร
ลงคะแนนใหกับเจาหนาที่กอนออกจากหองประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานตอที่ประชุมวาบริษัทฯ มีผูถือหุนทั้งหมด 5,082 ราย ถือหุนรวมจํานวน 2,249,888,601 หุน
และชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของและขอควรปฏิบัติในการเขารวมประชุมใหกับผูถือหุนทราบโดยครบถวน จึงเรียนเชิญประธาน
กรรมการกลาวเปดประชุม
ประธาน กลาวเปดประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 178 ราย และผูรับมอบ
ฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 577 ราย รวมเปน 755 ราย นับจํานวนหุนได 1,560,737,421 หุน คิดเปนรอยละ 69.37
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 2,249,888,601 หุน ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ
ที่กําหนดองคประชุมในการประชุมผูถือหุนตองประกอบดวยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ประธานแจงระเบียบวาระการประชุมรวม 9 วาระ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ไดจัดสงใหผูถือหุนตาม
หนังสือเชิญประชุมเปนลําดับ โดยไมมีการสลับวาระ
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2555 จํานวนทั้งสิ้น 20 หนา และมีความเห็นวา เลขานุการบริษัท ไดจัดทํารายงานดังกลาว ถูกตองตรงตามมติของที่
ประชุม และไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ซึ่งไมมีผูใดโตแยง และไดนําสงใหกับผูถือหุน
ทุกรายในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 1) จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกลาว
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวาฝายจัดการฯ ไดปฏิบัติ
หนาที่ตามนโยบาย และแผนกลยุทธที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ถูกตอง เพียงพอ และสามารถตรวจสอบได และ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 โดยประธานไดมอบหมายให นายกษมา
บุณยคุปต ดํารงตําแหนงกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร และนางกมลวรรณ วิปุลากร ดํารงตําแหนงกรรมการและ
กรรมการผูจัดการใหญ เสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ โดยแบงเปน 5 สวนประกอบดวย
2.1 แผนยุทธศาสตรและการขยายงาน 5 ป (2554-2558)
นายกษมา บุณยคุปต กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานวาบริษัทฯ ไดกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ
เพื่อเปนกรอบสําหรับแผนการขยายงาน 5 ป ระหวางป 2554-2558 โดยมีพันธกิจที่จะสรางเครือขายโรงแรมที่มีคุณภาพ
สามารถสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนและก็ผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดอยางดีและตอเนื่อง และไดกําหนดเปาหมายที่จะเปน
ผูนําของธุรกิจการเปนผูพัฒนาและผูลงทุน โรงแรมและรีสอรทในประเทศไทย ซึ่งในการเปนผูนําก็จะมีการพิจารณาถึงทั้ง
จํานวนของโรงแรม จํานวนหองพัก รวมไปถึงเรื่องของกําไร ในชั้นของกําไรที่เปนเงินสด หรือเรียกวา EBITDA ในขณะเดียวกัน
ต อ งมี ก ารสร า งองค ก รให เ ป น องค ก รที่ มี ค วามเข ม แข็ ง และมี ค วามต อ เนื่ อ ง โดยได มี ก ารวางยุ ท ธศาสตร ห ลั กไว 3 ด า น
ประกอบดวย
 ยุทธศาสตรที่ 1 คือการสรางความเจริญเติบโตในระยะยาว ซึ่งก็คือการหาชองทางในการลงทุน และขยาย
เครือขายโรงแรมอยางตอเนื่อง
 ยุท ธศาสตรที่ 2 คื อการสรา งผลตอบแทนใหกั บ ผูถือ หุน ซึ่ง จะรวมถึง การปรั บ ปรุง ทรัพ ยสิน ตา งๆ เพื่อ ให มี
ศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งจะสรางผลประโยชนใหแกผูถือหุนและรวมไปถึงการจําหนายทรัพยสินในเวลาที่เหมาะสม เพื่อสราง
ผลตอบแทนเพิ่มเติมแกผูถือหุนในระยะสั้น และระยะกลาง
 ยุทธศาสตรที่ 3 ซึ่งถือเปนสวนที่สําคัญที่ไดทํามาโดยตลอดคือการสรางคานิยมขององคกร เพื่อการเติบโตอยาง
ยั่งยืน ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปทุกปประกอบดวย 5 องคประกอบคือ 1) การบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ
ไมยึดติดกับตัวบุคคล 2) การสรางบุคลากรที่มีทักษะและความชํานาญ มุงมั่นที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3) การสรางฐานขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอและทันสมัย สําหรับการบริหารและตัดสินใจ 4) การมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง
สนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และ 5) เปนสมาชิกที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมสนับสนุนชุมชนและ
สิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น
2.2 พัฒนาการที่สําคัญในป 2555
นายกษมา บุณยคุปต รายงานตอเนื่องวา ในปที่ผานมาเรามีการดําเนินงานในสวนยุทธศาสตรที่ 1 คือ การขยาย
เครือขายโดยการเปดโรงแรมใหม 3 โรงแรมคือ โรงแรมไอบิส หัวหิน ในเดือนมกราคม 2555 และโรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ
สยาม โรงแรมไอบิส กรุงเทพ สยาม บริเวณสถานีรถไฟฟาสนามกีฬา ในเดือนธันวาคม โรงแรมเมอรเคียว สยาม และโรงแรม
ไอบิส กรุงเทพ สยาม เปนสองโรงแรมที่อยูในอาคารเดียวกัน มีจํานวนหองพักเทากันคือโรงแรมละ 189 หองรวม 378 หอง ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงยุทธศาสตรที่สําคัญในการสรางพื้นฐานในองคกร เริ่มตั้งแตกระบวนการทํางานของเราซึ่งประกอบไปดวยการ
เล็งเห็นโอกาสของการลงทุน ซึ่งเปนเรื่องของระยะยาว การดําเนินการตามแผนงานโครงการจากการเริ่มตนหาเปาหมายในการ
ลงทุนจนถึงการเริ่มเปดดําเนินงาน และจะตองใชระยะเวลาในการสรางผลกําไร ซึ่งเปนการดําเนินการตามการวิเคราะหอยาง
ตอเนื่องในหลายปที่ผานมา มีการเล็งเห็นการเจริญเติบโตทางการตลาด หาชองวางทางการลงทุน การหาที่ดิน ซึ่งตองอาศัย
ขอมูลและการวิเคราะห การพัฒนาโรงแรมที่จะตองใชทีมงานในการออกแบบ เพื่อใหสามารถใชประโยชนในที่ดินที่ไดมาได
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อยางเหมาะสม เราพัฒนาโครงการนี้ถือเปนโครงการแรกของประเทศไทย ที่สามารถทําโรงแรมสองโรงแรมภายในอาคารที่ตั้ง
เดียวกัน ซึ่งถือเปนสวนสําคัญในการสรางผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการวิเคราะหเรื่องชองวางทางการตลาด จะเห็นวา
บริเวณนั้นสวนใหญ จะเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว เราจึงนําเสนอโรงแรมอีกระดับ ในเรื่องของการพัฒนา การควบคุม การพัฒนา
การกอสราง การควบคุมเวลา เปนอีกสวนหนึ่งในขั้นตอนที่เราพัฒนาระบบ และทีมงานของเราอยางตอเนื่อง และอีกปจจัยที่
สําคัญคือสามารถเปดไดตามกําหนด และก็มีผลประกอบการที่สูงกวาเปาหมายในชวง 4 เดือนที่ผานมา สูงกวางบประมาณ
ที่ตั้งไวมากกวา 20% ก็ถือเปนตัวอยางที่อยากจะใหเห็นกลไกการทํางานและสิ่งที่เราพัฒนามาโดยตลอด ทําให ณ สิ้นปเรามี
โรงแรมทั้งหมด 16 โรงแรม ประมาณ 3,900 หอง ซึ่งเมื่อวัดจากความเปนเจาของถือวาเราเปนบริษัทฯ ที่มีจํานวนหองพัก และ
โรงแรมมากที่สุดครอบคลุมกลุมเปาหมายในระดับตางๆ
ภาพรวมในชวง 7-8 ปที่ผานมา เราพัฒนาโรงแรมใหมทั้งหมด 14 โรงแรม มีการพัฒนาเปนโรงแรมระดับกลาง จนถึง
โรงแรมระดับประหยัด ทั้งหมด 12 โรงแรม โดยเปนโรงแรมระดับประหยัด 9 โรงแรม ภายใตการวิเคราะหวาตลาดในสวนนี้จะมี
การเติบโตที่ดี โดยเฉพาะจากตลาดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหมีการเจริญเติบโตของ
ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น การขยายตัวของ low cost airline ถือเปนหนึ่งในปจจัยสนับสนุนที่ดีในการเดินทาง
สําหรับโรงแรมระดับกลางเรามี 3 โรงแรม ที่พัทยาคือโรงแรมฮอลิเดย อินน พัทยา ซึ่งก็เปดดําเนินการตั้งแตป 2552
ณ จุดที่ตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดิน สนามบินสุวรรณภูมิยังไมไดเปด เราไดเล็งเห็นความเปนไปไดที่พัทยาจะพัฒนาไมใชจะเปน
แหลงทองเที่ยวอยางเดียว แตจะเปนเมืองธุรกิจ เราจึงตัดสินซื้อที่ดินประมาณ 20 ไรตั้งอยูระหวางถนนพัทยาสาย 1 และพัทยา
สาย 2 บริเวณอาวพัทยา ณ ขณะนั้นที่ดินราคาประมาณ 32 ลานบาทตอไร ใชเงินลงทุนพัฒนาโรงแรมฮอลิเดย อินน พัทยา ซึ่ง
ตั้งอยูดานหนาหาด และโรงแรมไอบิส พัทยา อยูดานหลัง ในสวนตรงกลางที่ดินที่เหลืออยูประมาณ 7 ไร เตรียมไวสําหรับการ
พัฒนาในอนาคต ซึ่งในปที่ผานเราไดมีการวิเคราะห ทบทวน แนวโนมการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา และคณะกรรมการ
อนุมัติใหลงทุนในโครงการเพิ่ม โครงการแรกเปนสวนขยายของ โรงแรมฮอลิเดย อินน ซึ่งก็จะอยูติดกับโรงแรมฮอลิเดย อินน
พัทยา (เดิม) สําหรับที่ดินที่อยูใกลกับโรงแรมไอบิส พัทยา คณะกรรมการอนุมัติใหลงทุนเปนโรงแรมระดับกลางคือ โรงแรม
เมอรเคียว พัทยา ซึ่งบริหารโดยกลุมเดียวกันกับไอบิสคือ Accor โรงแรมฮอลิเดย อินน พัทยา (สวนขยาย)เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ของป 2557 จะมีหองพักเพิ่มขึ้นเปน 567 หองพัก สําหรับโรงแรมเมอรเคียว พัทยา จะแลวเสร็จใน
ไตรมาสที่ 4 ของป 2557 ทั้ง 2 โรงแรมจะชวยเสริมการตลาดใหดียิ่งขึ้น มีหองประชุม หองจัดเลี้ยงซึ่งสามารถรองรับตลาด
Corporate ไดดี เมื่อทั้ง 2 โรงแรมเปดดําเนินการในป 2557 เราจะมีหองพักมากกวา 1,000 หองรองรับกลุมลูกคาใน 3 ระดับ
ราคาและจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่หลากหลายไดอยางดี เรามีความมั่นใจในเรื่องของการเจริญเติบโต
ของตลาดนี้และเชื่อวาทั้งสองโครงการจะประสบความสําเร็จในป 2558
ในสวนของยุทธศาสตรการสรางผลตอบแทน เราไดจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพยเอราวัณ โฮเทล โกรท (ตัวยอ
ERWPF) ในไตรมาส 1/2556 ซึ่งไดมีการโอนขายโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยา เขากองทุนดังกลาวเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน และกองทุนฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายนแลว ขอเรียนวา
ยุทธศาสตรนี้ไดมีการศึกษาในหลายแนวทางในปที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อจะรับรูมูลคาของทรัพยสินตามราคา
ตลาด ซึ่งจะเปนการสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุน จากกิจกรรมครั้งนี้จะมีกําไรจากการขายทรัพยสินหลังจากหักคาใชจาย
และการกลับเขาไปลงทุน 20% ในกองทุนฯ ประมาณ 850 ลานบาท และมีเงินสดเหลือสุทธิหลังจากการชําระหนี้คืนลวงหนา
และการกลับเขาไปลงทุน 20% ในกองทุนฯ ประมาณ 900 ลานบาท หลังจากนี้ เรายังคงมีรายไดจากทรัพยสินที่ขายไป
ประกอบดวยเงินปนผลรับในฐานะที่เปนผูถือหนวยลงทุนจํานวน 20% และสวนแบงกําไรจากการดําเนินงานในฐานะที่เปน
ผูบริหารทรัพยสิน อยางไรก็ตามอาจมีคาใชจายเพิ่มเติมตอบริษัทฯ จากการรับประกันรายไดขั้นต่ําในชวง 4 ปแรก
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2.3 ผลการดําเนินงานของป 2555
นางกมลวรรณ วิ ปุ ล ากร กรรมการและกรรมการผู จั ด การใหญ รายงานต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ผลการดํ า เนิ น งานซึ่ ง
รายละเอียดปรากฏตามรายงานจากกรรมการผูจัดการใหญ และรายละเอียดงบการเงินซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 2555
ที่ไดสงใหกับผูถือหุนแลว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแจงผลของการดําเนินงานตอตลาดหลักทรัพยเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2556 รวมถึง
รายงานการวิเคราะหคําอธิบายของผูบริหารหรือเรียกสั้นๆ วา MD&A และไดมีการรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ใน
รายงาน 56-1 ซึ่งไดนําสงใหกับตลาดหลักทรัพยเพื่อเปนขอมูลสําหรับทานผูถือหุนแลวเชนกัน
สําหรับรายงานโดยสรุปในสวนแรกเปนเรื่องของการดําเนินงาน ภาพรวมของปที่ผานมา ดานความตองการของตลาด
(Demand) จํานวนนักทองเที่ยวจะเห็นตัวเลขที่แสดงถึงความเติบโต เปรียบเทียบกับป 2554 ที่ผานมา จากแผนภาพที่แสดงจะ
เห็นการเติบโตในทุกๆ เดือนสูงกวาทั้งปที่ผานและเมื่อสองปที่ผานมาดวย ในป 2555 ที่ผานมาเรามีจํานวนนักทองเที่ยวที่เขา
มาในประเทศมีจํานวนสูงถึง 22.3 ลานคน เพิ่มขึ้น 17% จากป 2554 และเพิ่มขึ้นถึง 42% จากป 2553 เปนการเติบโตที่
คอนขางแข็งแกรงสําหรับตลาดการทองเที่ยวของไทย และสูงกวาเปาหมายที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยตั้งไวเมื่อตนปที่
ประมาณ 20.5 ลานคน เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดคูแขงในภูมิภาคเดียวกันคือตลาดมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งมีการเติบโต
เพียง 1-5% จะเห็นวาไทยมีการเติบโตที่ดีกวาตลาดอื่นคอนขางมาก เมื่อแบงนักทองเที่ยวตามภูมิภาค ประเทศในสวนของ
เอเชียตะวันออกยังคงเปนตลาดหลักของประเทศไทย และมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากเดิมสัดสวนอยูที่ประมาณ 51-52 % มาเปน
56% ซึ่งจีนมีการเติบโตสูงมากและมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 13% จากเดิมนักทองเที่ยวมาเลเซียเขามาประเทศไทยเปนอันดับ 1
เนื่องจากมีชายแดนติดกัน ณ ปจจุบันนักทองเที่ยวจีนเปนอันดับหนึ่งโดยมีการเติบโตสูงสุดอยูที่ 58% ถาดูคาเฉลี่ย 3 ปจะสูง
ถึง 53% ปจจุบันการเจริญเติบโตยังมีอยางตอเนื่องไปถึงอนาคต ถายอนกลับไปดูตลาดหลักดั้งเดิมของบานเราคือตลาดยุโรป
และตลาดอเมริกา ซึ่งถึงแมจะมีปญหาในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจมาตลอดสามสี่ปที่ผานมา แตจะเห็นวาปญหาเศรษฐกิจใน
ฝงประเทศยุโรปหรืออเมริกาเอง มีผลกระทบตอการทองเที่ยวไทยนอยมากหรืออาจจะไมมีเลยถาดูจากจํานวนนักทองเที่ยวที่
ยังเติบโตเพิ่มขึ้น โดยยุโรปถารวมรัสเซียดวยมีการเติบโตถึง 14% ถึงแมตัดรัสเซียซึ่งมีการเติบโตที่คอนขางสูงออก ยุโรปก็ยัง
เติบโตอยูถึง 11% ดานอเมริกาเองก็ยังเติบโตอยูถึง 13% ในกลุมอื่นก็จะเปนเอเชียใต หลักๆ ก็จะเปนประเทศอินเดีย ซึ่งก็เปน
กลุมที่เติบโตที่คอนขางดีเชนเดียวกัน ถาดูโดยรวมแลวก็จะเห็นวา การทองเที่ยวของไทยก็ยังมีพื้นฐานที่คอนขางแข็งแกรง และ
ก็สะทอนใหถึงความแข็งแกรงของการทองเที่ยวของไทย ในสวนของนักทองเที่ยวไทยเองก็มีการเติบโตอยางตอเนื่องเชนกัน ป
ละประมาณ 6-7 % เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีการเติบโตมาโดยตลอดในชวง 3-4 ปที่ผานมา ถือวาเปนตลาดที่สําคัญอีก
ตลาดหนึ่งเชนกัน
จากการเติบโตของนักทองเที่ยวทั้งจากตางประเทศและภายในประเทศ รวมถึงการที่เรามีโรงแรมที่ครอบคลุมทุก
ระดับและกระจายตามแหลงทองเที่ยวสําคัญที่หลากหลายซึ่งตอบสนองกับตลาดนักทองเที่ยวที่มีการเติบโตสูง เปนผลให
รายไดรวมจากการดําเนินงานของเรามีการเติบโตอยางแข็งแกรง โดยเรามีรายไดรวมอยูที่ 4,364 ลานบาท มีการเติบโตถึง
14% จากปที่ผานมา ในลักษณะของรายไดที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบันรายไดที่มาจากธุรกิจโรงแรมถือเปนรายไดหลักอยูที่ประมาณ
95% เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเนื่องจากในป 2554 เรามีการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ทําใหรายไดที่มาจากการใหเชาพื้นที่
ลดลงจากปที่แลวที่ 18% เรายังคงมีอาคารพื้นที่เชาคืออาคารเอราวัณ แบงค็อก ซึ่งอยูติดกับโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ
แตอยางไรก็ตามทุกๆ ทรัพยสินที่มีอยูก็มีการเติบโตทั้งหมด ซึ่งในสวนของโรงแรม 5 ดาวก็จะเห็นวามีการเติบโต 15% โรงแรม
ระดับกลางเติบโต 14% โรงแรมชั้นประหยัดมีการเติบโตสูงที่สุดที่ 27% ถาดูโครงสรางรายไดจากธุรกิจโรงแรมแยกตาม
ประเภทรายได คือธุรกิจโรงแรมทั้งหมดมีรายไดรวม 4,122 ลานบาท เติบโตจากปที่ผานมา 17% ซึ่งรายไดที่เติบโตมาจากทั้ง
รายไดหองพัก ซึ่งมีสัดสวนประมาณ 56% ของรายไดโรงแรมทั้งหมด มีการเติบโตอยูที่ 18% ซึ่งก็เปนผลมาจากสภาวการณ
ทองเที่ยวมีการเติบโตและจากกลยุทธของทางบริษัทฯ เองที่พยายามที่จะปรับเพิ่มราคาหองพัก ในสวนของรายไดอาหารและ
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เครื่องดื่มซึ่งคิดเปนประมาณ 35-36% ของรายไดโรงแรมทั้งหมดก็มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในปที่แลวก็เติบโตถึง 17%
ถึงแมวาเรามีจํานวนหองพักที่สามารถสรางรายไดที่ลดลง เนื่องจากวาในปที่แลวเราเริ่มตนทําการปรับปรุงหองพักของโรงแรม
แกรนด ไฮแอท เอราวัณ ซึ่งไดเปดดําเนินการมา 20 ปแลว ถึงระยะเวลาที่ตองทําการปรับปรุงหองพักซึ่งเราไดเริ่มดําเนินการไป
โดยปดหองพักไปสวนหนึ่งในชวงของ low season แตอยางไรก็ตาม เรายังสามารถทํารายไดหองพักและรายไดในสวนของ
อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น และในสวนของโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ เองถึงแมวาจะมีการปดปรับปรุงหองพักบางสวน
ยังคงสามารถทํารายไดรวมและกําไรสูงขึ้นดวย ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินการดานกลยุทธทางการตลาดและการบริหาร
จัดการที่เราจะตองพยายามทําใหเกิดกําไรมากที่สุด ไมวาสถานการณของโรงแรมจะเปนอยางไรก็ตาม
ถามาดูในกลุมของประเภทโรงแรมมีการเติบโตในทุกๆ กลุม โดยโรงแรม 5 ดาวซึ่งปจจุบันเรามีอยู 4 โรงแรม 2
โรงแรมอยูที่กรุงเทพฯ ไดแก โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ อีก 2 โรงแรมอยูที่
ตางจังหวัดซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญไดแก โรงแรมเรเนซองส เกาะสมุย รีสอรท แอนด สปา ตั้งอยูที่เกาะสมุย และโรงแรม
เดอะนาคา ไอแลนด, เอ ลักซชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอรท แอนด สปา, ภูเก็ต ทั้ง 4 โรงแรมทํารายไดโดยรวม 2,900 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 15% โดยผลประกอบการของโรงแรมที่อยูที่ตางจังหวัดคือที่เกาะสมุย และเกาะภูเก็ตก็มีการเติบโตที่สูง
อยูที่ระดับ 30-40% เนื่องจากเรามีการปรับกลยุทธอยูตลอดเวลาใหสามารถที่จะตอบสนองลูกคาไดดี และมีการปรับปรุงใน
เรื่องตางๆ มาโดยตลอด ในสวนของโรงแรมระดับกลางสองโรงแรมคือโรงแรมคอรทยารด โดย แมริออท ที่กรุงเทพฯ และ
โรงแรมฮอลิเดย อินท ที่พัทยา มีการเติบโตโดยรวมประมาณ 14% และแหงที่ 3 คือ โรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ สยาม ซึ่งเพิ่ง
เปดดําเนินการเมื่อตอนปลายป จึงมีผลกระทบกับรายไดปที่แลวคอนขางนอย การเติบโตของโรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ สยาม
จะสงผลอยางมีนัยสําคัญในป 2556 นี้ สวนโรงแรมชั้นประหยัดซึ่งเปนกลุมโรงแรมไอบิสรวม 9 โรงแรม มีจํานวนหองพักที่มาก
ที่ สุ ด ในกลุ ม ของเรา จากจํ า นวนห อ งพั ก เกื อ บ 3,900 ห อ งเป น โรงแรมชั้ น ประหยั ด อยู ป ระมาณสองพั น ห อ ง ตั้ ง อยู ใ น
กรุงเทพมหานครถึงสี่แหงตามแหลงทองเที่ยวหรือแหลงธุรกิจที่แตกตางกัน เพื่อใหสามารถรองรับลูกคาไดหลากหลาย พัทยา 1
แหง ภูเก็ตเรามีโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาตอง และโรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ รวม 2 แหง สมุย 1 แหง และลาสุดคือโรงแรมไอบิส
หัวหิน โรงแรมทุกโรงแรมสามารถสรางผลประกอบการไดดีขึ้นมีการเติบโตโดยรวมอยูที่ 24% ถาดูตามรายงานประจําป จะมี
การแยกตามพื้นที่ดวยก็จะมีเติบโตทั้งที่ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
ในสวนของกําไร กําไรระดับ EBITDA ก็คือกอนคาเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยก็มีการเติบโตจากปที่ผานมา 17%
จากระดับ 942 ลานบาท มาอยูที่ระดับ 1,264 ลานบาท ถึงแมวาเรามีการขายอาคารใหเชาออกไปคืออาคารเพลินจิต เซ็นเตอร
ซึ่งปกติรายไดระดับ EBITDA อยูที่ 150-160 ลานบาทตอป แตระดับ EBITDA โดยรวมของบริษัทฯ ไมไดลดลงยังเพิ่มสูงขึ้น
เปนผลมาจากการเติบโตของรายไดและกําไรของโรงแรมตางๆ และพื้นที่เชาที่เหลือ โดยโรงแรมระดับหาดาวเติบโต 43%
โรงแรมระดับกลางเติบโต 20% และโรงแรมชั้นประหยัดเติบโต 34% อาคารใหเชาคือ อาคารเอราวัณ แบงค็อก มีการเติบโต
ดวยเชนกัน
2.4 สถานะการเงินป 2555
รายไดรวมจากการดําเนินงานของเรามีการเติบโตอยางแข็งแกรง โดยมีรายไดจากการดําเนินงานสําหรับป 2555
ทั้งสิ้นเทากับ 4,302 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15% ปที่ผานมา รายไดจากธุรกิจโรงแรมเทากับ 4,122 ลานบาทเพิ่มขึ้น 17% จาก
ชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ถึงแมวาเราไดมีการปดหองพักสวนหนึ่งโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ซึ่งเปน
โรงแรมสําคัญในกลุม 5 ดาวกรุงเทพฯ เพื่อทําการปรับปรุง ในสวนของรายไดรวมจากธุรกิจพื้นที่เชาและบริการสําหรับป 2555
ลดลง 18% จากป 2554 เนื่องจากเราไดโอนขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ตามแผนการขายทรัพยสินเพื่อรับรูมูลคาในราคา
ตลาดในเดือนเมษายน 2554 สงผลใหปจจุบันธุรกิจใหเชาพื้นที่และบริการของบริษัทฯ ประกอบดวยทรัพยสินเพื่อการเชา 1
แหงคืออาคารเอราวัณ แบงค็อก ซึ่งมีรายไดเติบโต 24% ในป 2555
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เราสามารถทํากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี (“EBITDA”) เปนจํานวน 1,264 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 30% จากปที่ผานมา หลังจากหักตนทุนทางการเงิน คาเสื่อมราคา และภาษีเงินไดแลวเรามีกําไรสุทธิกอนรายการ
พิเศษป 2555 ทั้งสิ้น 106 ลานบาท เพิ่มขึ้น 279 ลานบาท จากผลขาดทุนสุทธิกอนรายการพิเศษจํานวน 173 ลานบาทในป
2554 กําไรสุทธิสําหรับป 2555 ลดลงจาก 491 ลานบาทในป 2554 เนื่องจากในป 2554 เรามีกําไรจากการขายอาคารเพลินจิต
เซ็นเตอร ตามแผนการขายทรัพยสินเพื่อรับรูมูลคาในป 2554 จํานวน 664 ลานบาท
ในสวนของรายจายเงินทุนในป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับ 1,235 ลานบาทเพิ่มขึ้น
33% จาก 928 ลานบาทในป 2554 จากผลการดําเนินงานซึ่งปรับตัวดีขึ้นทั้งจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพื้นที่เชา ซึ่งบริษัทฯ
ไดจายเงินปนผลแกผูถือหุนจํานวน 180 ลานบาทในไตรมาส 2/2555 คิดเปนอัตราการจายปนผล 37% เงินสดสวนที่เหลือรวม
กับเงินกูยืมจากสถาบันการเงินใชในการลงทุนในป 2555 เทากับ 1,119 ลานบาท สวนใหญเปนรายจายเงินทุนสําหรับการ
พัฒนาโครงการใหมตางๆ คือ โรงแรมไอบิส หัวหิน โรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ สยาม และโรงแรมไอบิส กรุงเทพ สยาม ซึ่งเปด
ดําเนินการแลวในป 2555 และการเริ่มโครงการที่พัทยา ในสวนของโรงแรมเดิมหลักๆ คือการปรับปรุงหองพักของโรงแรม
แกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ และการซอมแซมบํารุงรักษาประจําปของทรัพยสินตางๆ
ณ สิ้นป 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากระดับ 12,238 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 มาเปน 12,834 ลานบาท
ในสวนของเงินกูจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก 7,499 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 มาเปน 7,874 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินกูเพื่อเปนแหลงสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาโรงแรมดังกลาวขางตน สวนของผูถือหุนลดลงเล็กนอยจาก 3,769 ลาน
บาท ณ สิ้ น ป 2554 มาเป น 3,714 ล า นบาท ณ สิ้น ป 2555 เนื่ อ งจากการจ า ยป น ผลแก ผู ถื อ หุ น จํ า นวน 180 ล า นบาท
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 2.0 เทา
2.5 ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
ความรับผิดชอบตอผูสวนไดเสียถือเปนสวนที่สําคัญของการดําเนินกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะยึดถือในเรื่องนโยบายที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเปนการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ประกอบดวย ผูถือหุน เจาหนี้ คูคา ภาครัฐ สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม พนักงาน คูแขง และลูกคา โดยจะมีการประสานประโยชนของทุกๆ ภาคสวน เพื่อสรางความพึงพอใจตอผูมี
สวนไดเสียทุกฝาย สําหรับเรื่องความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย จะปรากฏในรายงานประจําปทุกป ซึ่งจะมีการรายงานอยาง
ละเอียดไมวาจะเปนเรื่องของนโยบาย เรื่องของการปฏิบัติ การกํากับดูแลของคณะกรรมการ การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
ในสวนของกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทไดจัดทํา 4 โครงการหลักคือ 1) กิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว ซึ่งมีโครงการที่เราทําตอเนื่องมาโดยตลอดก็คือการชวยพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 2) กิจกรรม
พัฒนาชุมชน โดยมุงเนนในชุมชนที่อยูรอบธุรกิจที่เรามีแหลงที่ตั้งอยู และในแหลงทองเที่ยวตางๆ รวมถึงชุมชนอื่นๆ ที่เราคิดวา
เราจะตองมีสวนในการเขาไปชวยพัฒนา ซึ่งในปที่ผานมา บริษัทฯ มีอายุครบ 30 ป เราจึงถือโอกาสนี้ตั้งโครงการ ดิ เอราวัณ
กรุป 30 ป เติมฝน 30 โรงเรียน ซึ่งเราไดมีคณะทํางานเขาไปดูกลุมโรงเรียนที่ตองการความชวยเหลือ กระจายไปทั่วประเทศ
ไทยรวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่อยูหางไกล ซึ่งในการชวยเหลือจะมุงเนนการชวยเหลือระยะยาว และมุงเนนในเรื่องของ
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดในการทําธุรกิจ 3) กิจกรรมสงเสริมในเรื่องการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม ซึ่งโรงแรมใหความสําคัญมาโดยตลอด มีการทบทวนที่จะปรับปรุงในสวนนี้มาโดยตลอด ประโยชนที่
ไดรับก็จะเปนเรื่องของการประหยัดพลังงานในการประกอบธุรกิจเอง และเปนเรื่องของการรักษาสิ่งแวดลอมดวย และ 4)
กิจกรรมอนุรักษชางไทย ซึ่งนอกจากจะเปนความผูกพันของเราเอง ชางถือเปนจุดเดนของประเทศไทยดวย
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ประธานเปดโอกาสใหที่ ประชุมสอบถามและใหขอ คิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง มีผูถือหุน ที่เขารวมประชุมสอบถาม และ
คณะกรรมการและผูบริหารประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ รวมกันชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ผูถือหุนที่ 1 สอบถาม 2 ประเด็นสรุปไดดังนี้
• งบแสดงฐานะการเงิน หนา 70 ของรายงานประจําป บริษัทฯ มีเงินใหกูระยะยาวใหกับบริษัทยอยปกอนเปนเงิน
1,300 กวาลานบาท และป 2555 เพิ่มขึ้นเปน 1,358 ลานบาท ขอทราบเหตุผลในการใหกูเงินและผลตอบแทนที่ไดรับ
ตอบ ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมที่เปดดําเนินการใหมซึ่งยังไมทํากําไร เนื่องจากโรงแรมใหมตองใชเวลาในการทํา
การตลาด ดังนั้น จึงตองมีการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการทําขอตกลงในเรื่องการกูยืมกับบริษัทยอยเปนลายลักษณอักษรและมีการคิดตนทุนทางการเงินที่สูงกวา
ตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ และรับรูรายไดเปนดอกเบี้ยรับ
• ในหนา 80 หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทฯ มีบริษัทยอยประมาณ 14 แหง บริษัทฯ ลงทุนมากกวา 90%
7 แหง 5 แหงเปนโรงแรม เปนเจาของที่ดิน เปนอสังหาริมทรัพย รวมถึงพัฒนาอสังหา อยากทราบผลการดําเนินงานโดย
ละเอียดของแตบริษัทฯ วามีกําไร หรือขาดทุนเทาไหร อยางไร
ตอบ ผลประกอบการของแตละบริษัทสะทอนอยูในงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดของรายการสําคัญตางๆ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแสดงรายละเอียดของผลประกอบการแยกเปนรายบริษัทในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป หรือ แบบ 56-1 ซึ่งไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนประจําทุกป ซึ่งผูถือหุนสามารถ
เรียกดูขอมูลไดทั้งจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและของบริษัทฯ
ผูถือหุนที่ 2 สอบถาม 3 ประเด็นสรุปไดดังนี้
• จากรายงานหนา 11 กําไรกอนดอกเบี้ยภาษีเงินไดและคาเสื่อมตัวเลขประมาณ 1,264 ลานบาท ตนทุนทาง
การเงินประมาณเกือบ 400 ลาน หรือประมาณ 30% คําถามคือ Property Fund ที่ตั้งขึ้นมาแลว ในอนาคตจะชวยอยางมี
นัยสําคัญกับตนทุนทางการเงินอยางไร
ตอบ การขายทรัพยสินเขากองทุนฯ เปนการชวยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ อยูแลว โดยจะมีการชําระคืนหนี้สิน
ของทรัพยสินที่ถูกขายทันทีที่มีการโอนขายและไดรับชําระเงิน จะทําใหยอดหนี้สินลดลงและดอกเบี้ยจายที่เกี่ยวของลดลงดวย
ในกรณีนี้การขายทรัพยสินโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา บริษัทฯ ไดมีการชําระคืนหนี้ของ 2 โรงแรมนี้
รวมกันประมาณ 440 ลานบาท นอกจากนี้ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลงจากระดับ 2 เทา ณ สิ้นป 2555 มาเปนระดับ 1.4
เท า อย า งไรก็ต ามเนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี แ ผนการลงทุน อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง แหล ง เงิ น ทุน จะมาจากทั้ ง กระแสเงิ น สดจากการ
ดําเนินงานและการกูยืม ดังนั้นยอดหนี้สินอาจมีการเพิ่มขึ้นในอนาคตตามความตองการของเงินทุน
• Margin ของธุรกิจโรงแรมที่นาพึงพอใจควรจะอยูที่ประมาณเทาไหร
ตอบ โดยปกติโรงแรมที่มีผลการดําเนินงานที่ดีจะมีอัตรากําไรขั้นตนจากรายไดหองพักประมาณ 80-85% จากรายได
อาหารและเครื่องดื่มประมาณ 30-40% ขึ้นอยูกับประเภทของรายการ สวนอัตรากําไรระดับ EBITDA นั้นจะขึ้นอยูกับสัดสวน
ของรายได ถารายไดสวนใหญของโรงแรมมาจากรายไดหองพัก อัตรากําไรระดับ EBITDA จะสูงกวาโรงแรมที่มีรายไดสวนใหญ
มาจากรายไดอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีอัตรากําไรต่ํากวา
• โรงแรม 3 ระดับที่เรามีอยูตอนนี้จากภาพที่โชว โรงแรมระดับ 5 ดาวมีสัดสวนประมาณ 60% ระดับกลางและ
ระดับประหยัดรวมกันประมาณ 40% สัดสวนนี้ยังจะเปนแผนงานในอนาคตตอไปหรือไมอยางไร
ตอบ แผนการขยายงานชวงที่ผานมาและตอไปขางหนาตามแผนขยายงาน 5 ปฉบับปจจุบันยังคงเนนการขยายงาน
ในกลุมโรงแรมระดับกลางและระดับประหยัด ดังนั้น สัดสวนของโรงแรมระดับกลางและระดับประหยัดจะเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดวา
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ณ สิ้นป 2558 ตามแผนปจจุบันสัดสวนของโรงแรม 5 ดาวรวมกันจะลดลงเปนประมาณ 50-55% และสัดสวนของโรงแรม
ระดับกลางและระดับประหยัดจะเพิ่มขึ้นโดยลําดับ
ผูถือหุนที่ 3 สอบถามเรื่องตางๆ สรุปไดดังนี้
• ขอทราบเหตุผลที่สรางสองโรงแรมในอาคารเดียว เกี่ยวของกับแบรนดหรือไม การบริหารงาน ผูบริหารเปนไอบิส
กับเมอรเคียว สรางผลตอบแทนใหกับเราไดในระดับที่เราพอใจกันอยางไร ผลตอบแทนสรางผลประโยชนมากนอยตางกัน
อยางไร มีขอดีขอดอยกันอยางไรบาง
ตอบ เหตุผลหลักที่สราง 2 โรงแรมในอาคารเดียวเกิดจากการวิเคราะหในหลายแงมุมของเราเอง ไมไดมาจากเชน
เปนการวิเคราะหหาชองทางในการลงทุนที่จะใหประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ตามที่ไดเรียนขางตนแลว ซึ่งการวิเคราะหนั้นมา
จากกระบวนการภายในที่มีการทํางานอยางเปนระบบและการสั่งสมประสบการณของทีมผูบริหารทั้งในสวนของการวิเคราะห
ตลาดและการพัฒนาโครงการ รวมถึงการสรางฐานขอมูลที่เหมาะสมและเพียงพอ
• เดิมบริษัทฯ เนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และก็จะมีโรงแรมตางๆ ตามสภาพและตามภูมิภาคตางๆ ตาม
สมควร ปจจุบันแนวโนมทิศทางการทําธุรกิจของบริษัทนาจะชี้ไปในเรื่องการลงทุนในสวนที่เปนโรงแรม อยากทราบวาในสวน
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไปสอดคลองกับยุทธศาสตรที่สองที่วาจะพยายามสรางผลตอบแทนระยะสั้น
ใหกับผูถือหุน โดยใชตัวนี้เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการหรือไม และในอนาคตมีแผนที่จะขายทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อจะ
สรางผลตอบแทนในป 2556-2557
ตอบ บริษัทฯ ไดมีการปรับทิศทางการทําธุรกิจโดยเนนเรื่องการพัฒนาและลงทุนโรงแรมตั้งแตป 2547 เปนตนมา
ซึ่งไดสะทอนในแผนการขยายงานมาโดยตลอด สําหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นนั้นไมถือเปนธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ อยางไรก็ตามอาจมีการพิจารณาโดยขึ้นอยูกับความเหมาะสมของที่ดินและประโยชนตอกิจการโรงแรม ซึ่งที่ผานมา
บริษัทฯ เคยมีการพัฒนาอาคารพาณิชยบนที่ดินที่ใชทําโรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ เนื่องจากมีที่ดินสวนเกินจากการพัฒนา
โครงการโรงแรมและทําเลที่ตั้งเหมาะสมกับการพัฒนาเปนอาคารพาณิชยซึ่งบริษัทฯ สามารถขายและทํากําไรในระยะสั้นได
และทําใหผลตอบแทนของเงินลงทุนมากกวาการพัฒนาโรงแรมเพียงอยางเดียว ในสวนของยุทธศาสตรที่สองที่จะพยายาม
สรางผลตอบแทนเพิ่มเติมใหกับผูถือหุนโดยการขายทรัพยสินเพื่อรับรูมูลคาทางตลาดนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะทําตอเนื่องโดย
สามารถใชกองทุนอสังหาริมทรัพยที่เพิ่งจัดตั้งเปนเครื่องมือหรืออาจจะเปนการขายใหแกบุคคลทั่วไปที่สนใจก็ไดเชนกันขึ้นอยู
กับภาวะตลาดและผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุน
• ธุรกิจโรงแรมมีกําไรโดยเฉลี่ยแตละแหงอยางไร อัตราการเขาพักในโรงแรม 5 ดาว, โรงแรม 4 ดาว และโรงแรม 3
ดาว มีประมาณเทาไหร
ตอบ ในทุกๆ ไตรมาส บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานชี้แจงผลประกอบการของโรงแรมแตละกลุมในทุกระดับ ซึ่งรวมถึง
อัตราการเขาพัก (Occupancy) อัตราคาหองพัก (Average Room Rate “ARR”) และ รายไดเฉลี่ยตอหองพัก (Revenue Per
Available Room “RevPAR”) ในรายงานเรื่อง คําอธิบายและวิเคราะหผลการดําเนินงาน หรือเรียกโดยยอวา MD&A จัดสงให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนประจําทุกไตรมาส ซึ่งสําหรับงวดประจําป 2555 ไดนําสงในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
อยางไรก็ตามกรรมการไดแจงรายละเอียดโดยสรุปใหแกผูถือหุนในหองประชุมดวยอีกครั้งหนึ่ง
ผูถือหุนที่ 4 สอบถามวา ERWPF มีสวนชวย ERW อยางไร การบริหารของ ERWPF มีความเปนเอกเทศหรือเปนความ
รับผิดชอบของ ERW
ตอบ การจัดตั้งกองทุนฯดังกลาวเปนประโยชนกับบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามที่ไดเรียนผูถือหุนใน
เบื้อ งตน วาในระยะสั้น บริษัท ฯ สามารถบัน ทึกรับ รูกํา ไรและไดรับกระแสเงินสดซึ่ง ทํา ใหสถานะทางการเงิน ของบริษัท ฯ
แข็งแกรงขึ้น และในระยะยาวบริษัทฯ ในฐานะผูถือหนวยและผูบริหารทรัพยสินยังมีโอกาสที่จะสรางรายไดจากทรัพยที่ขายไป
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แลวดวย นอกจากนี้ยังสามารถใชกองทุนอสังหาริมทรัพยที่เพิ่งจัดตั้งเปนเครื่องมือในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรที่ 2
ใหตอเนื่องตอไปดวย
ผูถือหุนที่ 5 สอบถามเรื่องตางๆ สรุปไดดังนี้
• บริษัทฯ มีแผนที่จะเปดรานอาหารเพิ่มเติมหรือไม หรือจะทําแตโรงแรมอยางเดียว
ตอบ บริษัทฯ ไมมีแผนที่จะเขาไปทําธุรกิจรานอาหารนอกเหนือจากรานอาหารในโรงแรม
• ธุรกิจของบริษัทฯ จะสรางเพิ่มในภูมิภาคอื่นหรือไม เชน เชียงใหม เชียงราย อุดรธานี ขอนแกน หรือไมก็จังหวัด
ตาก เปนตน
ตอบ บริษัทฯ มีการทบทวนภาวะตลาดและอุตสาหกรรมอยางสม่ําเสมอตลอดเวลาเพื่อหาชองทางในการลงทุนที่จะ
สรางผลตอบแทนเพิ่มเติมแกผูถือหุน บริษัทฯ ยังคงมองเห็นโอกาสในการขยายงานในประเทศไทยอยางตอเนื่อง ซึ่งจะให
พิจารณาแหลงทองเที่ยวและทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพเปนสําคัญ
ผูถือหุนที่ 6 สอบถามเรื่องตางๆ สรุปไดดังนี้
• ถามวาโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาตอง ที่ขายเขากองทุนฯ มีกําไรเทาไหร และจะนําไปลงทุน
อะไรบาง และขอทราบเหตุผลที่เลือกขายสองโรงแรมนี้
ตอบ สองโรงแรมรวมกัน จะมีกํา ไรจากการขายทรัพ ยสิน หลัง จากหักคาใชจา ยและการกลับ เขาไปลงทุน 20%
ในกองทุนฯ ประมาณ 850 ลาน และมีเงินสดเหลือสุทธิหลังจากการชําระหนี้คืนลวงหนาและการกลับเขาไปลงทุน 20%
ในกองทุนฯ ประมาณ 900 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ จะไดพิจารณาการใชเงินอยางเหมาะสมตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ตอไป
เหตุผลที่เลือก 2 โรงแรมนี้เนื่องจาก 1) เปนโรงแรมในกลุมโรงแรมชั้นประหยัดซึ่งมีผลประกอบการโดดเดน และ 2) เปน 2
โรงแรมแรกที่เปดดําเนินงานในกลุมโรงแรมชั้นประหยัดของบริษัทฯ จึงมีผลประกอบการที่มีระยะเวลาที่เหมาะสม
• งบดุลของป 2555 ขอใหอธิบายหนี้สินอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากป 2554 คอนขางจะสูงเกิดขึ้นจากอะไร
ตอบ รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 และ 20 โดยสวนใหญที่เพิ่มขึ้นมาจากคาใชจายคางจาย
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 และรับรองรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ประจําป 2555
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลว
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “ขอมูลทางการเงิน” “รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” และ “รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําป 2555 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(สิ่งที่สงมาดวย 2) ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

(หนวย: ลานบาท)

รายการ

งบเฉพาะบริษัทฯ
11,373.79
6,155.88

งบการเงินรวม
12,834.05
9,119.89

สวนของผูถือหุนรวม
รายไดรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

5,217.91
2,408.72
299.69
0.13 บาท

3,714.16
4,363.76
105.88
0.05 บาท

กําไรสะสม (ยังไมจัดสรร)

2,491.97

789.34

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม

ประเด็นคําถามและคําอธิบายของคณะกรรมการและผูบริหารในวาระนี้ไดจดบันทึกรวมไวในวาระที่ 2
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น แบบเบ็ ด เสร็ จ งบกระแสเงิ น สด และ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,834,482,903
12,000
3,546,038

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.8064%
0.0007%
0.1929%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร
เพื่อใหเปน ไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ขอบังคับและนโยบายของบริษัทฯ ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมใหพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2555 ดังตอไปนี้
4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย
ประธานแถลงตอ ที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตาม พระราชบัญ ญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
“บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของ กําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับ
หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” และขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 54 กําหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนเงินสํารอง
ตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ เปนเงิน 15.0 ลานบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกําไรเฉพาะกิจการจํานวน
299.69 ลานบาท
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถาม และ
ใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
ผูถือหุนที่ 3 สอบถามเพิ่มเติมวาหลังจากตั้งสํารองตามที่กฎหมายกําหนดเปนเงิน 15 ลานบาท และมีการอนุมัติใหจายเงิน
ปนผลในวาระถัดไป จะเหลือเงินกําไรอีกประมาณ 48-49 ลานบาท บริษัทฯ มีแผนวาจะนําเงินจํานวนนี้ไปพัฒนาโครงการอะไร
ตอบ บันทึกเปนกําไรสะสม (สวนที่ยังไมไดจัดสรร) เพื่อรองรับการขยายงานและแผนลงทุนของบริษัทฯ ตอไป
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ เปน
เงิน 15.0 ลานบาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ
เปนเงิน 15.0 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,838,468,222
155,710
3,523,938

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.8003%
0.0085%
0.1913%

4.2 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2555
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลประมาณรอยละ 35 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะ
ขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และเนื่องจากผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ป 2555 มี
กําไรทุนสุทธิ 105.88 ลานบาท คณะกรรมการจึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2555
ในอัตรา 0.0189 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 40 ของกําไรสุทธิ เปนเงินประมาณ 42.4 ลานบาท โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มี
สิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 14
มีนาคม 2556 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และกําหนดจายในวันที่ 23 พฤษภาคม
2556
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2555 ในอัตรา 0.0189 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิของงบการเงินรวม เปนเงินประมาณ 42.4 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
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จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,838,473,622
8,400
3,665,848

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.8005%
0.0005%
0.1990%

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2555
ประธาน ขอใหนายสรรเสริญ วงศชะอุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานสรุปใหที่ประชุมทราบดังตอไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน”
ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2555 (สิ่งที่สงมาดวย 2) ในหนังสือเชิญประชุม สรุปไดดังนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2555 ประสาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูสอบบัญชี ประธานเจาหนาที่การเงิน และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการ
เปดเผยขอมูลอยางถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปนไปตามประกาศ
ก.ล.ต. และ ตลท.
2. สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกันความผิดพลาด ความเสียหาย โดยพิจารณาจากรายงาน
ของผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญ ชี ตลอดจนสอบถามจากฝายจัดการ ทั้ งนี้ไ มพ บประเด็น ปญ หาหรือขอบกพรอ งที่เปน
สาระสําคัญ จึงมีความเห็นวาการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาสอบทานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง
การเปดเผยขอมูลของการทํารายการวาเปนรายการทางการคาปกติทั่วไป การพิจารณาอนุมัติรายการเปนไปโดยรอบคอบตาม
เกณฑที่บริษัทฯ และภาครัฐกําหนด มีความสมเหตุสมผลและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
4. พิจารณาใหคําปรึกษาและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจําป รับทราบและเสนอผลการตรวจสอบภายในตอ
คณะกรรมการ
5. พิจารณางบประมาณประจําป ตลอดจนกํากับดูแล สอบทาน และประเมินผลงานของหัวหนาสายงานตรวจสอบ
ภายใน
6. พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2555 และความเหมาะสมของคาสอบบัญชี เสนอตอคณะกรรมการ เพื่อ
ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2555
มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2555
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2556
ประธาน ขอใหนายสรรเสริญ วงศชะอุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระดังตอไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพิจารณาเห็นชอบให
เสนอผูสอบบัญชีแหง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เปนผูสอบบัญชี เนื่องจากมีผลงานดานการ
ตรวจสอบอยูในระดับที่นาพอใจและเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงนําเสนอตอที่ประชุม เพื่ออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 ตามรายชื่อดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

1. น.ส.วรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 ซึ่งเปนผูลงนามในงบการเงินของ
บริษัทฯ ป 2553 ถึงป 2555 รวม 3 ป และ/หรือ
2. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183
โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 คน แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไมไดเปนที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (NonAudit) ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชีในอัตรา 2,365,000 บาท เทากับปกอน
อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 ของบริษัทยอยของ
บริษัทฯ สําหรับคาสอบบัญชีของบริษัทยอยรวมทั้งสิ้น 1,835,000 บาท
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถาม และ
ใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
ผูถือหุนที่ 3 ขอใหอธิบายรายละเอียดคาธรรมเนียมการตรวจสอบโดยแยกเรื่องของงานตรวจสอบ และคาธรรมเนียมหรือ
คาบริการอื่นๆ ที่ไมรวมอยูอัตราที่ขออนุมัติคือ 2,365,000 บาท รวมถึงรายละเอียดการจายคาธรรมเนียมการตรวจสอบของ
บริษัทใหญ บริษัทยอย และโรงแรมแตละระดับ
ตอบ คาสอบบัญชีสําหรับป 2556 ที่ขออนุมัติคือ 2,365,000 บาท เปนคาบริการงานตรวจสอบที่จายใหกับ บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยที่ผานมาตลอดระยะเวลา 3 ปไมมีการ
วาจางงานบริการอื่น บริษัทฯ จึงไมมีการจายคาบริการอื่นใหกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รายละเอียดตาม
ตารางสรุปดานลางซึ่งแสดงในที่ประชุม

ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีตามที่เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี 3 คนตามรายนามขางตนแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีในอัตรา 2,365,000 บาท สําหรับรอบบัญชี
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
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จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,841,926,636
143,910
81,605

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9878%
0.0078%
0.0044%

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

วาระที่ 7 อนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอที่ 19 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุก
ครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหตรงสามสวนไมไดใหออกโดย
จํานวนใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงหรือครบตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหมได โดยในป
2556 มีกรรมการตองพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ จํานวน 4 คน ซึ่งมีสัดสวนใกลหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ไดแก
1. นายบรรยง พงษพานิช กรรมการอิสระ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
2. นายสุพล วัธนเวคิน
กรรมการ
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
3. นายชนินท วองกุศลกิจ กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
4. นายกวิน วองกุศลกิจ กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาหากรรมการทดแทนตามหลักเกณฑ
ประกอบดวย องคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ (สําหรับการ
สรรหากรรมการอิส ระ) และการปฏิ บัติ ห น า ที่ข องกรรมการ อนึ่ง ในการประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล
นายชนินท วองกุศลกิจ และนายกวิน วองกุศลกิจ ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม
เขารวมประชุมในวาระดังกลาว
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไดพิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการรอบปที่
ผานมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 4
คน ที่กลาวชื่อขางตนเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถ
อุทิศเวลามากพอในการทําหนาที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กําหนด โดยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ปรากฏ
อยูใน “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” ของรายงานประจําป 2555 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 2) อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกลาวไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออก ฐานทุจริตตอหนาที่/ไมเคยรับ
โทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต และไมไดประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ
หลังจากพิจารณาโดยละเอียดแลวคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไดเสนอตอคณะกรรมการใหกรรมการที่
ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบดวย
และขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

7.1 แตงตั้ง นายบรรยง พงษพานิช ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา นายบรรยง พงษพานิช เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการอิสระ,
กรรมการคณะกรรมการลงทุน และกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน เปนอยางดี
มาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สง
มาดวย 3)
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นายบรรยง พงษพานิช กรรมการอิสระที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการอิสระ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง นายบรรยง พงษพานิช กรรมการอิสระที่ออกจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการ
อิสระตอไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นายบรรยง พงษพานิช เปนกรรมการอิสระตอไปอีกวาระหนึ่ง วาระการ
ดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,833,379,136
8,589,000
184,015

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.5238%
0.4662%
0.0100%

7.2 แต ง ตั้ ง นายสุ พ ล วั ธ นเวคิ น ให ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ ซึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล และ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า นายสุ พ ล วั ธ นเวคิ น มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ก รรมการ ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการคณะกรรมการลงทุน เปนอยางดีมาโดยตลอด
โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นายสุพล วัธนเวคิน กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการ โดย
มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแ ตง ตั้ง นายสุพล วัธ นเวคิน กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นายสุพล วัธนเวคิน เปนกรรมการ ตอไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารง
ตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
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จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,783,215,920
4,800
58,931,431

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
96.8007%
0.0003%
3.1991%

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

7.3 แตงตั้ง นายชนินท วองกุศลกิจ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการ พิจารณาแลวเห็นวา นายชนินท วองกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียด
และประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นายชนินท วองกุศลกิจ กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการ
โดยวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง นายชนินท วองกุศลกิจ กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการ
ตอไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นายชนินท วองกุศลกิจ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารง
ตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,841,821,286
4,800
326,065

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9820%
0.0003%
0.0177%

7.4 แตง ตั้ง นายกวิน ว อ งกุ ศ ลกิจ ให ดํา รงตํา แหน ง กรรมการ ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัท ภิ บ าล และ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา นายกวิน วองกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการ และกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการ
ปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งนายกวิน วองกุศลกิจ กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการ
โดยวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้งนายกวิน วองกุศลกิจ กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการ
ตอไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งนายกวิน วองกุศลกิจ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารง
ตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,841,791,623
41,800
318,728

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9804%
0.0023%
0.0173%

หมายเหตุ นายสุพล วัธนเวคิน นายชนินท วองกุศลกิจ และนายกวิน วองกุศลกิจ ถือหุนของบริษัทฯ รวม 58,889,679 หุน
มีสวนไดเสียพิเศษในวาระนี้ บริษัทฯ นับคะแนนเปนงดออกเสียง
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

วาระที่ 8 อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556
ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจายตามหนาที่ความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดยอย และพิจารณาขอมูลสถิติการจายคาตอบแทนของกลุมธุรกิจบริการ และ
คาเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายไดระดับเดียวกันประกอบแลว จึงเสนอคาตอบแทนกรรมการป 2556 ซึ่งประกอบดว ย
คาตอบแทนประจํา (Retainer Fee) ที่จายใหกับกรรมการเปนรายเดือน และคาเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จายตาม
จํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม และเงินบําเหน็จกรรมการ (Remuneration Fee) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมแล ว เห็ น สมควรให จ า ยค า ตอบแทนกรรมการประจํ า ป 2556 และเงิ น บํ า เหน็ จ กรรมการสํ า หรั บ ป 2555 ตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้
คาตอบแทนกรรมการ
1) คาตอบแทนรายเดือน รวมปละ 3,990,000 บาท
2556
2555
- ประธานกรรมการ
32,500 บาท/เดือน
32,500 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ
25,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
2554
2) เงินบําเหน็จกรรมการ (โบนัส)
2555
- ประธานกรรมการ
300,000 บาท
200,000 บาท
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ
225,000 บาท
150,000 บาท
คาตอบแทนกรรมการชุดยอยรวมทั้งคณะ (จายใหเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม)
2555
2556
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
32,500 บาท/ครั้ง
32,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ
25,000 บาท/ครั้ง
25,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
26,000 บาท/ครั้ง
26,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ
18,750 บาท/ครั้ง
18,750 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน
-0-03) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการ
19,500 บาท/ครั้ง
19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ
14,000 บาท/ครั้ง
14,000 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
- ประธานกรรมการ
19,500 บาท/ครั้ง
19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ
14,000 บาท/ครั้ง
14,000 บาท/ครั้ง
ประธานแจงวากรรมการผูถือหุนของบริษัทฯ 9 ราย รวม 111,772,051 หุน เปนผูมีสวนไดเสียพิเศษในวาระนี้ บริษัทฯ
นับคะแนนเปนงดออกเสียง
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติคาตอบแทนประจําป 2556 เฉพาะคาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุมเปน
เงินไมเกิน 5,478,500 บาทตอป และจายเงินบําเหน็จประจําป 2555 เปนเงินไมเกิน 3,000,000 บาท
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัท
ภิบาลและคณะกรรมการ จํานวนไมเกิน 5,478,500 บาท และเงินบําเหน็จประจําป 2555 เปนเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,721,581,375
8,657,320
111,913,456

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
93.4549%
0.4700%
6.0751%

หมายเหตุ กรรมการ 9 คนถือหุนบริษัทฯ รวม 111,772,051 หุน มีสวนไดเสียพิเศษในวาระนี้ บริษัทฯ นับคะแนนเปนงดออกเสียง
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
ประธานแจงวา วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดสอบถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น โดยกรรมการ และ
ผูบริหารจะชี้แจงขอสอบถามหรือขอสงสัยตางๆ ของผูถือหุน (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
ประธานเปดโอกาสใหที่ ประชุมสอบถามและใหขอ คิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง มีผูถือหุน ที่เขารวมประชุมสอบถาม และ
คณะกรรมการและผูบริหารประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ รวมกันชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ผูถือหุนที่ 8 สอบถามประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี้
• แผนธุรกิจในอนาคตของสองโรงแรมที่กําลังกอสรางที่พัทยาซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป 2557 นี้นาจะทํากําไรได
เมื่อไหร และนอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายงานโรงแรมอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม
ตอบ สําหรับ 2 โรงแรมที่พัทยาซึ่งกําหนดเปดชวงไตรมาส 3 และ 4 ของป 2557 คาดวาจะสามารถทํากําไรระดับ
EBITDA ไดในปแรกที่ดําเนินการคือป 2558 หากไมมีเหตุการณผิดปกติที่สงผลกระทบทางลบตออุตสาหกรรมอยาง
มีนัยสําคัญ นอกจาก 2 โรงแรมนี้แลว บริษัทฯ มีแผนพัฒนาโรงแรมเพิ่มเติม ซึ่งที่สามารถเปดเผยไดคือ โครงการโรงแรมไอบิส
ที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งบริษัทฯ มีที่ดินอยูแลว สําหรับโครงการอื่นนั้นขณะนี้ยังไมสามารถเปดเผยได คาดวาจะประกาศใหผูถือหุน
ทราบไดภายในปนี้
• สัดสวนหนี้สินตอทุน หรือ DE ratio 2 ตอ 1 ใชหรือไม กําไรจากการขายโรงแรมเขากองทุน ERWPF จะเพียง
พอที่จะทําใหการขยายธุรกิจเปนไปไดหรือไม โดยไมกอหนี้เพิ่ม
ตอบ ตามที่เรียนเบื้องตนวาการขายทรัพยสินโรงแรมไอบิส ปาตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา เขากองทุนฯ นั้น บริษัทฯ
ไดมีการชําระคืนหนี้ของ 2 โรงแรมนี้รวมกันประมาณ 440 ลานบาท ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลงจากระดับ 2 เทา ณ
สิ้นป 2555 มาเปนระดับ 1.4 เทา อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนการลงทุนอยางตอเนื่อง ซึ่งแหลงเงินทุนจะมาจากทั้งกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานและการกูยืม ดังนั้น ยอดหนี้สินอาจมีการเพิ่มขึ้นในอนาคตตามความตองการของเงินทุน
ผูถือหุนที่ 3 สอบถามเพิ่มเติมถึงการการบริหารงานของบริษัทฯ โดยปกติตองมีการวางแผนโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องแผนธุรกิจ
ประจําป และงบประมาณประจําป พอจะเปดเผยไดหรือไมวาตามแผนธุรกิจของทางบริษัทฯ ป 2556 จะมีกําไรสุทธิอยูที่
ประมาณเทาไหร รายไดจากธุรกิจโรงแรมมีเปาหมายจะเติบโตประมาณกี่เปอรเซ็นต รายไดจากธุรกิจพื้นที่ใหเชาตั้งเปาจะ
เติบโตประมาณกี่เปอรเซ็นต ตนทุนหรือวาคาใชจายในการดําเนินงานที่มีอยูประมาณเทาไหร เปนตน
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

ตอบ บริษัทฯ มีการจัดทําแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป อยางไรก็ตามเพื่อใหเปนไปตามเกณฑการเปดเผย
ขอมูล บริษัทฯ ไมสามารถแจงประมาณการกําไรสุทธิได ในสวนของรายไดรวมทั้งป 2556 บริษัทฯ คาดวาจะมีการเติบโตจาก
ป 2555 ประมาณ 15% ซึ่งที่ผานมา 3 เดือนแรกของปนี้ ยอดรายไดในไตรมาส 1/2556 ดีกวาเปาที่วางไว จึงคาดวาจะสามารถ
ทําไดเปนของทั้งปที่วางไวหากไมมีเหตุการณผิดปกติที่สงผลกระทบทางลบตออุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญในชวงเวลาที่
เหลืออยูของปนี้
ผูหุนที่ 9 สงคําถามผานเลขานุการบริษัท มีขอความโดยสรุปวา ตามรายละเอียดในงบการเงิน คาใชจายในการบริหาร ขอ 28
หนา 119 ของรายงานประจําป มีรายการคาใชจายอื่นๆ ตามงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นจากป 2554 อยากทราบสาเหตุและขอให
อธิบายรายละเอียดคาใชจายอื่นๆ
ตอบ ค า ใช จ า ยอื่น ๆในหมวดนี้ เ ป น ค า ใช จา ยส ว นกลาง ประกอบด ว ย กรมธรรม ป ระกั น ภั ย ค า ดู แ ลโปรแกรม
software ตางๆ คาเชาสํานักงาน คาตรวจสอบบัญชี เปนตน ซึ่งในแตละปอาจมีการปรับเพิ่มจากปที่ผานมา
เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ _____________________________ ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ ______________________________ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ)
เลขานุการบริษัท ผูบันทึกการประชุม

| เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 | 27

